CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
“OLAVO CÂNDIDO DE CARVALHO”
CNPJ 09.087.153/0001-92
Ata da 3ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Carvalhópolis que
aconteceu no dia 22de fevereiro de 2016 e contou com a presença de todos
os Vereadores. O Presidente declara aberta a sessão. O secretário da mesa
faz leitura da ata da sessão anterior que é aprovada com ressalva do
Vereador Alexandre e que o falou que uma empresa ligada a COPASA e
não a COPASA como descrito em ata que demitiu funcionários. O
Secretário da Mesa faz leitura de convite do Arcebispo Dom José Luiz
Majella em visita pastoral e que se encontrará com autoridades do
Município no dia 25/02/2016. O Secretário faz leitura de 3 Indicações, a
Indicação 02/2016 que indica a necessidade de limpeza pública das
estradas rurais do Vereador Antônio Carvalho, a Indicação 03/2016 do
Vereador Cristóvão Rodrigues de Carvalho que indica a necessidade de
providências quanto a colocação de coletores “lixeiras” em determinados
pontos da área rural do Município e a Indicação 04/2016 de autoria do
Vereador Cristóvão Rodrigues de Carvalho que indica a necessidade de
providências quanto a disponibilização de áreas cobertas permanentes, para
a realização de jogos de lazer no município. Em seguida o Presidente
apresenta o Projeto de Lei 01/2016 de autoria do Poder Executivo
Municipal que dispõe sobre a alteração da Lei Municipal 1.159/2014. O
Projeto de Lei é colocado em discussão. O Vereador Paulo Eduardo fala
que é favorável ao Projeto, pois a pessoa beneficiada procurou ao Vereador
que se dispôs a ajudar em virtude de possível perda de outro cargo. O
Vereador Denil diz ser favorável. A Vereadora Sirley diz ser favorável. O
Vereador Cristóvão fala que este cargo é o único dentro do departamento de
Recursos Humanos e esta alteração da Lei beneficia uma funcionária
apenas, mas não onera os cofres públicos e transforma o cargo em Técnico
Administrativo sendo um cargo que não dá acumulo para outro cargo de
professor e que não faria com que ela perdesse essa vaga. AVereadora
Adriane fala que também apóia o Projeto e que a Sra. Claudia tem seu
trabalho e conseguiu mais um que não a atrapalhará, pois são horários
diferetens. A vereadora fala aos servidores que os Vereadores da Câmara
não são carrascos e que podem sempre procurá-los para apresentar idéias e
que estão lá para isso. O Vereador Alexandre fala sobre o Projeto e diz que
a servidora Claudia é uma pessoa carismática, responsável e desempenha
bem sua função e que também foi procurado por ela e que se trata de uma
mudança técnica para que possa exercer seu cargo de professora e, além
disso, é uma batalhadora mãe de três filhos. O vereador fala que é
favorável. O Vereador Alfrânio diz que foi procurado pela servidora e que é
uma simples mudança que garante a possibilidade de continuar no Estado e
por isso é favorável. O Vereador Pedro diz ser favorável também e que ela
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é uma pessoa capacitada. O Secretário faz leitura das comissões pertinentes
e parecer jurídico. Em seguida o Projeto é colocado em única votação e
aprovado por unanimidade. O Vereador Cristóvão fala sobre o Projeto de
Resolução 01/2016 de sua autoria sobre a criação do Cine – Câmara –
Educação e que acatou os comentários sobre o Projeto de todos os
Vereadores e que o Projeto prevê essas questões discutidas e que prestará
atenção se a Resolução for aprovada nestes casos apresentados. O Vereador
Paulo Eduardo pergunta se não houve modificação. O Vereador Cristóvão
diz que a Resolução já prevê que são filmes culturais já autorizados para
transmissão. O projeto de Resolução 01/2016 que cria o Cine-CâmaraEducação é colocado em única votação e aprovado por unanimidade. A
vereadora Sirley faz uso da tribuna e fala sobre a viagem a Belo Horizonte
onde conversou com o Deputado Estadual para falar sobre a merenda
escolar do Ensino Médio e que o mesmo conversou com o Diretor Fábio
Vieira que informou a situação e o Deputado ficou de verificar como
poderá ajudar a caixa escolar da escola Estadual. A Vereadora agradece ao
deputado pela atenção e pelo carinho. Sirley fala sobre os buracos nas vias
públicas, principalmente na entrada da cidade e que o povo tem reclamado.
A Vereadora Adriane pede uma parte e diz que foi bem lembrado a questão
da merenda escolar e sobre os buracos estão por toda cidade e cita região
da cidade que tem até um obstáculo para que a pessoa não vire o pé ou se
machuque. A Vereadora Sirley fala sobre as estradas rurais cheias de mato
que fecham as vias onde visitou. O Vereador Alexandre pede uma parte da
palavra e fala que as ruas que tiveram reclamações na última sessão
começaram a ser reparadas e que realmente é crítica a situação. A vereadora
Adriane diz que indo ao Bairro Lambari a prefeitura colocou pedras e a via
parece que ficou de mão única inviabilizando o trânsito. O Vereador
Cristóvão faz uso da palavra e agradece aos vereadores por terem votado a
favor do Projeto de Resolução Cine-Câmara-Educação e que isso será
muito benéfico a população instituições que poderão passar seus filmes
culturais na Câmara. O vereador fala de sua Indicação para viabilizar um
local mais adequado para as pessoas que jogam truco e outras coisas nas
ruas e que se o Prefeito tiver um espaço para ceder para que essas pessoas
se confraternizem, descontraiam. O vereador fala sobre lugares apropriados
para coleta de lixo na Zona rural e que lixos são espalhados pelas vias
causando constrangimentos. O Vereador Cristóvão fala que tem agüentado
muita coisa e que tem que respeitar os vereadores, mas que hoje se refere
ao Senhor Denil que desde que entrou na Câmara não vem desempenhando
um bom trabalho, pois ele leva informações incorretas ao povo e há três
reuniões tem áudio das sessões, mas que nem todos têm acesso, e o
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Vereador acaba denegrindo a imagem dos outros Vereadores passando que
nem um trator por cima dos demais e que já o alertou e mesmo assim o Sr.
Denil continua falando mentira. Cristóvão fala que no fim do ano teve dois
projetos para votar na Câmara, um deles de doação de terrenos para micro
pequenas empresas e outro para solicitar empréstimo com o BDMG e que o
Vereador Denil foi até os interessados falando que os Vereadores da
oposição não aprovaram o Projeto, sendo que o mesmo já teria sido
aprovado. Cristóvão ainda fala que é mentira do Vereador, o Projeto foi
aprovado e depende do Prefeito querer doar o terreno, mas o Vereador
Denil quis vincular o Projeto no Projeto do empréstimo que não foi votado
porque os Vereadores da base abandonaram a sessão no dia da votação. O
Vereador Cristóvão fala que o Vereador Denil pediu aos funcionários da
Prefeitura para que procurassem a vereadora Adriane para cobrar a
reposição de salário. Cristóvão diz que nem Presidente ela e mais e que o
projeto de reposição salarial tem que vir da Prefeitura para fazer apreciação
ou votação e diz ao Vereador para ele mesmo procurar o Prefeito para se
informar do Projeto. O vereador fala que o Projeto de reposição de percas
do Prefeito, do Vice Prefeito, dos vereadores e da Secretária Geral sim é de
competência da Câmara e pede ao Vereador Denil que pare com mentiras,
pois não admitirá mais esse tipo de coisa. O Vereador Antônio Carvalho faz
uso da tribuna e fala sobre a merenda escolar dos alunos do Ensino Médio e
que a refeição é apenas arroz e feijão e que isso precisa ser investigado e
analisado e que não está tudo bem como se falou aqui. Antônio carvalho
fala a respeito da Indicação que fez a respeito das zonas rurais e que anda
na estrada e que precisa urgente de limpeza, pois tem trechos na estrada que
o mato está fechando e que segundo servidores da Prefeitura têm depósito
de veneno para ser jogado no mato e não está acontecendo assim. O
vereador fala que é preciso cobrar, pois a população sofre e o Prefeito não
anda na Zona Rural. Antônio fala de buraco próximo a propriedade do Sr.
João Pipoca e que o serviço foi feito e que não sabe se vai agüentar o peso
das carretas. O Vereador diz que tem pessoas dispostas a arrumar as
estradas por conta própria, mas não podem fazer isso sem autorização da
prefeitura. O vereador fala que sobre a reposição salarial os vereadores
estão aguardando o Prefeito a mandar o projeto de Lei que não chegou na
Câmara e que ele como Chefe do município precisa olhar para seus
servidores e fazer o reajuste. Sobre o buraco na propriedade do Sr. Zé
Vicente é para prestar mais atenção, pois isso causará danos às pessoas e
lembra os casos atuais de dengue na cidade. Não tendo mais nada para ser
tratado o Presidente encerra a sessão marcando próxima para o dia 29 de
fevereiro de 2016. Eu, Sandro Silva dos Santos lavro a presente ata que por
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todos vai assinada para a configuração dos fatos.
Carvalhópolis, 22 de fevereiro de 2016.
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